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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 21/02/2020 

 

Xu hướng giá: Giá dầu nhận được hỗ trợ do tồn kho dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự báo của Reuters 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 20/02, dầu WTI giao tháng 04 tại 

New York tăng 0.73% lên mức 53.88 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London tăng nhẹ 0.32% lên mức 

59.31 USD/thùng. Nhiều hãng khai thác dầu đá phiến đã 

tuyên bố thu hẹp sản xuất trước cả khi bùng phát dịch 

viêm phổi Vũ Hán, do giá xăng dầu toàn cầu giảm sút 

trong nửa sau năm 2019.  

 Báo cáo hàng tuần của EIA, hôm qua 20/02, cho 

biết:  

- Tồn kho dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 414,000 thùng, 

thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 2.5 triệu thùng của 

Reuters trước đó. Công suất lọc dầu đạt 190,000 

thùng/ngày; tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 1.4%. 

Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 1.03 triệu 

thùng/ngày.  

- Tồn kho xăng giảm khoảng 2 triệu thùng, trái ngược với 

dự báo tăng 435,000 thùng của Reuters; tồn kho các sản 

phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 

636,000 thùng/ngày, ít hơn so với dự báo giảm 1.5 triệu 

thùng của Reuters. Tại trung tâm giao nhận dầu Cushing, 

Oklahoma, tồn kho dầu thô giảm 133,000 thùng. 

 Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, 

hôm qua 20/02, cho biết, các nước khai thác dầu đều thấy 

không cần thiết phải đẩy cuộc họp nhóm OPEC mở rộng 

lên sớm hơn dự kiến. Novak cho biết, chính quyền Putin 

vẫn đang bàn thảo về việc liệu Nga có nên ủng hộ quyết 

định cắt giảm thêm sản lượng của OPEC. Ông cho biết, 

Nga vẫn còn hai tuần để xem xét diễn biến tình hình và 

đang đối thoại thêm với các thành viên khác của OPEC. 

 Tập đoàn năng lượng quốc doanh Petrobras của 

Brazil, hôm qua 20/02, cho biết, hãng đã không hoàn 

thành chỉ tiêu kinh doanh quý IV/2020, song lợi nhuận đạt 

mức kỷ lục 40.1 tỷ reals (9.19 tỷ USD) tính trên cả năm 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 20/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 54.66 53.44 53.88   0.73% 669,436 

CLEK20 54.82 53.68 54.06   0.60% 136,767 

QOJ20 60.00 58.90 59.31   0.32% 268,588 

QOK20 59.56 58.47 58.80   0.14%  266,338 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 11h00 

ngày 21/02/2020): 

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 04/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.04 Bán 

MA10 59.19 Bán 

RSI (14) 46,281 Trung tính 

STOCH (9,6) 19.475 Quá bán   

MACD (12,26) 0.050 Mua 

 

- Giá hiện dưới đường trung bình 10 ngày (MA10) cho thấy 

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 58.73 – 58.80; Mức kháng cự: 59.09 – 59.16 

- Mức giá hiện tại: 59.01 
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2019, do chiến lược tập trung khai thác tại các vùng nước 

sâu và thoát ra dần khỏi các hoạt động không mang lại giá 

trị cốt lõi cho công ty.  

 Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, hôm 

19/02, đã ký sắc lệnh sẽ thành lập một Ủy ban thuộc 

quyền tổng thống để tái cấu trúc lại ngành công nghiệp 

dầu khí đang bị bao vây cấm vận của quốc gia này. Ủy 

ban này sẽ do Phó Tổng thống đặc trách kinh tế Tareck El 

Aissami điều hành. Lời tuyên bố như lời đáp trả ngay sau 

lệnh trừng phạt của Washington lên công ty con thuộc tập 

đoàn Rosneft của Nga. Bộ trưởng Dầu khí Manuel 

Quevedo và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino là 

các quan chức nội các sẽ góp tên trong Ủy ban đặc biệt 

này.  

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 13h30 

ngày 21/02/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 03/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.63 Bán 

MA10 53.70 Bán 

RSI (14) 48.536 Trung tính 

STOCH (9,6) 23.161 Bán 

MACD (12,26) 0.030 Mua 

- Giá hiện dưới đường trung bình 10 ngày (MA10) cho thấy 

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 53.45 – 53.49; Mức kháng cự: 53.65 – 53.89 

- Mức giá hiện tại: 53.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


